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השימוש בצמחים לריפוי של מחלות והקלה על מגוון של תסמינים - עודו עובר מדור לדור ונשמר כאוצר בלום

עקרונות חשובים ברפואת הצמחים, ונתמקד בצמחיבקורס נכירשל האנושות גם בעיצומו של העידן הטכנולוגי.

הרפואה והתבלין שנתברכה בהם ארצנו.

:מטרות הקורס

היכרות עם צמחי רפואה ותבלין לאור חכמת העבר ובהשוואה למחקר המודרני..1

היכרות עם החומרים הרפואיים הפעילים בצמחים..2

סיווג מיני צמחים על-פי מקור החומר הפעיל באברי הצמח ועל-פי פעולתם הרפואית..3

התנסות בהפקת חומרים מצמחים לשימושים שונים..4

אופן הלמידה וההוראה בקורס:
המפגשים בקורס כוללים למידה בשילוב מצגות, אמצעי המחשה וסרטונים, התנסות פעילה, ופעילויות ייחודיות.

מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות :

מפג
ש

דרכינושאתאריך
הוראה

מבוא ומושגים בסיסיים: מהו צמח עילאי?1
מבנה הצמח, היכרות עם חלקי הצמח, מהו

צמח מרפא?
באילו איברים נמצאים חומרי הרפואה?

המחקר האתנובוטני, אבני דרך בהיסטוריה של2
צמחי מרפא, דרכי שימוש בצמחים ובמוצריהם

לרפואה.

דרכים למיון צמחי מרפא - הקבצת צמחים. לפי:3
איברי הצמח שמהם מופקים החומרים

הפעילים /הרכבם הכימי של חומרי הטבע/
פעילותם במערכות הגוף.



סיווג צמחי מרפא לפי אברי הצמח.4
התאמות אקולוגיות של הצמחים בעזרת

החומרים שמצויים באברים שלהם.

סיווג צמחי מרפא לפי דרך פעולתם של חומרי5
המרפא: חומרים אנטימיקרוביאליים, נוגדי

והשפעתם עלדלקת, משככי כאבים ועוד,
מערכות הגוף.

הגורמים המשפיעים על איכות החומר הפעיל6
בצמח וכמותו.

צמחי רפואה בשרות האקולוגיה.7

הכנת תבלינים מצמחים.צמחי תבלין בושם ורעל8
מתכונים לרפואה9

הכנת תכשירים רפואיים מצמחיםהכנת מתכונים לרפואה10
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